ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
31 СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
27 лютого 2020 року

№1069

Про розробку детального плану
території, обмеженої провулком
Пирятинський та залізничними
коліями в м. Гребінка
Полтавської області
Керуючись статтями 21 та 24 Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності», статтею 50 Закону України «Про землеустрій»,
статтею 123 Земельного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Наказу Мінрегіонбуду
України від 16.11.2011 № 290 «Про затвердження Порядку розроблення
містобудівної документації», розглянувши заяву ТОВ «Гребінківський
зернопродукт», м. Полтава, пл. Павленківська, буд. 24 (вхідний №03.1-17 від
24.01.2020), щодо розробки детального плану
з метою визначення
можливості реконструкції елеватора, а саме реконструкції вузла
завантаження автомобільного та залізничного транспорту з очисним
відділенням, Гребінківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1.
Надати дозвіл ТОВ «Гребінківський зернопродукт», м. Полтава,
пл. Павленківська, буд. 24, на розроблення детального плану території,
обмеженої провулком Пирятинський та залізничними коліями в м. Гребінка
Полтавської області, для визначення можливості реконструкції елеватора, а
саме реконструкції вузла завантаження автомобільного та залізничного
транспорту з очисним відділенням відповідно до державних будівельних
норм, стандартів і правил, який знаходиться в межах кварталу на земельній
ділянці площею 3,621 га, кадастровий номер 5320810100:51:035:0014.

2.
Визначити виконавчий комітет Гребінківської міської ради
Полтавської області замовником розроблення детального плану території
відповідної земельної ділянки.
3.
Фінансування робіт та послуг, що необхідні для розробки
детального плану території відповідної земельної ділянки проводиться за
рахунок коштів ТОВ «Гребінківський зернопродукт» (за згодою).
4.
ТОВ
«Гребінківський
зернопродукт»
згідно
чинного
законодавства визначити ліцензовану проектну організацію – розробника
детального плану території для укладення відповідної угоди, сприяти в
організації проведення громадських слухань містобудівної документації
відповідно до вимог статті 21 Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності» (за згодою).
5.
Уповноважити міського голову Колісніченка В.І. укласти угоду
щодо розроблення детального плану території земельної ділянки, зазначеної
в пункті 1 даного рішення.
6.
Розроблену і погоджену в установленому законодавством
порядку документацію вказану в пункті 1 даного рішення подати на
затвердження в Гребінківську міську раду.
7.
Виконавчому комітету Гребінківської міської ради:
7.1. Забезпечити
оприлюднення
даного
рішення
шляхом
опублікування в засобах масової інформації та розміщення на офіційному
веб-сайті міської ради.
7.2. Забезпечити організацію проведення громадських слухань
містобудівної документації з врахуванням статті 21 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності».
8.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію з питань містобудування, планування територій, будівництва,
архітектури, земельних відносин, природокористування (Назаренко С.С.).

Міський голова

В. Колісніченко

